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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.694
(54) Immunológiailag kötõdõ molekulák, amelyek gátolják a trofoblaszt sejtek szincíciális fúzióját

(11) 224.710
(54) Eljárás alfa, alfa-difluor-béta-szilil-oxi-1,3-dioxolán-4-propánsav-észterek elõállítására

(11) 224.695
(54) Eljárás mész kezelésére

(11) 224.711
(54) Sibutraminanalógok alkalmazása lipidszintek csökkentésére
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.696
(54) Javított interferon-polimer konjugátumok

(11) 224.712
(54) Eljárás Bayer-eljárás kikeverõrendszerében a részecskeméret
szabályozására

(11) 224.697
(54) Fotókezelt, térhálósított hialuronsavgél és elõállítási eljárása

(11) 224.713
(54) Eljárás rekombináns vírusok elõállítására

(11) 224.698
(54) Eljárás aromás aminok elõállítására gázfázisú hidrogénezéssel
(11) 224.699
(54) Gombaellenes hatású triazolszármazékok, az ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, és alkalmazásuk gyógyszerek elõállítására
(11) 224.700
(54) Új eljárás 1-(3-klór-fenil)-2-bróm-propán-1-on elõállítására
(11) 224.701
(54) Orálisan beadható rapamicintartalmú készítmények, és eljárás
elõállításukra
(11) 224.702
(54) (Omega-amino)-hidroxi-alkinil-oldalláncot tartalmazó xantinszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.703
(54) 2-[3,5-bisz-(Trifluor-metil)-fenil]-N-metil-N-(6-morfolin-4-il4-o-tolil-piridin-3-il)-izobutiramid, eljárás elõállítására és az
ezt tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.704
(54) Eljárás konjugált linolénsav elõállítására
(11) 224.705
(54) Eljárás kétszikû magvak raktározott tartalékainak átalakítására
egy vagy több génterméket tartalmazó kompozícióvá, továbbá
magból származtatott kompozíció
(11) 224.706
(54) Hímsterilitás új alkalmazásai növényekben

(11) 224.714
(54) Konjugált dién- és dienofil komponens alapú polimer
(11) 224.715
(54) Többszörösen elágazó peptidkonstrukciókat tartalmazó liposzómák és alkalmazásuk humán immundeficiencia vírus ellen
(11) 224.716
(54) Platinakomplex, a komplex elõállítása és gyógyászati alkalmazása
(11) 224.717
(54) Csigatészta elõállítására alkalmas matrica, extrudálóberendezéssel ellátott tésztagyártó gépekhez
(11) 224.718
(54) Naposszárnyas-szállító felépítmény, és eljárás a felépítményben a
naposszárnyas megfelelõ hõmérsékleten tartására és friss levegõvel való ellátására
(11) 224.719
(54) 3-(1-/2-Hidroxi-fenil/-1-alkoximino-metil)-dioxazin-származékok új intermedierjei és eljárások ezek elõállítására
(11) 224.720
(54) Gyógyszerhatóanyagként alkalmazható új helyettesített ciklusos
aminosavszármazékok
(11) 224.721
(54) Eljárás 1-helyzetben szubsztituált 5- és/vagy 3-hidroxi-pirazolok
elõállítására

(11) 224.707
(54) Nagy fényáteresztõ képességû polimerkompozíciók

(11) 224.722
(54) Fotoszintetizáló anyag alkalmazása gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 224.708
(54) Eljárás és berendezés elektrokardiológiai önvizsgálat végzésére

(11) 224.723
(54) Masszírozóemulzió

(11) 224.709
(54) Bolygó mozgású õrlõberendezés

(11) 224.724
(54) Eljárás dohány nyújtására
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(11) 224.725
(54) Tömítõelemes zárókupak

(11) 224.743
(54) LIMBC4 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.726
(54) Csomag dohányárukhoz

(11) 224.744
(54) LIMTMJ16 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.727
(54) Betakarítógép, különösen önjáró silókombájn

(11) 224.745
(54) LIMTCJ12 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.728
(54) S-metolaklórt tartalmazó szinergetikus herbicid készítmény és alkalmazása

(11) 224.748
(54) Eljárás és berendezés üveggyártásra alkalmas keverékanyagok
készítésére, valamint ezek alkalmazása

(11) 224.729
(54) Stabilan tárolható N-fenil-3,4,5,6-tetrahidroftálimid-származékalapú vizes készítmény

(11) 224.749
(54) Eljárás üveglap gyártására, alakítóeszköz és üveglap

(11) 224.730
(54) Eljárások (2-aril-vinil)-alkil-éterek és 1,4-diaril-2-fluor-2-buténszármazékok elõállítására
(11) 224.731
(54) Pirimidinilszármazékok mint interleukin-inhibitorok, és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 224.732
(54) Kompozíciós felépítésû féktuskó vasúti jármûvekhez
(11) 224.733
(54) Eljárás adattároló merevlemezegységekben használatos fém emelõnyelv felületének simítására, emelõnyelv, csuklósfej-összeállítás, valamint adattároló eszköz
(11) 224.734
(54) Dugaszolóaljzat

(11) 224.750
(54) Eljárás szabályszerû távolságok ideiglenes elhatárolására sportpályákon habzó vizes készítmény alkalmazásával
(11) 224.751
(54) Eljárás vinil-klorid-polimer-alapú termékek újrafeldolgozására
(11) 224.752
(54) Eljárás cementklinker gyártására szolgáló nyersliszt folyamatos
elõállítására és adagolására, valamint nyersliszt cementklinker
gyártására
(11) 224.753
(54) Angóbhelyettesítõ betét
(11) 224.754
(54) Markerrel ellátott, expandálható polisztirol részecskék, azok elõállítása és polisztirol habtest
(11) 224.755
(54) Árnyékolószerkezet

(11) 224.735
(54) Vonóhorog-felfüggesztés gépjármûvekhez
(11) 224.736
(54) Eljárás axiális áramlási gépek romboid alakú lapátjának elõállítására
(11) 224.737
(54) Központosított kardáncsuklópár
(11) 224.738
(54) Eljárás kerékcsapágy szerelésére, és kerékcsapágyazás gépjármûvekhez
(11) 224.739
(54) Szerkezet mozgásátadásra, valamint szíjhajtás fõleg gépjármûvekhez

(11) 224.756
(54) Mûködtetõadapter egyszer használatos gáztöltetû patronnal mûködtetett paintballfegyverekhez
(11) 224.757
(54) Ajtócsukó szerkezet
(11) 224.758
(54) Korlátozott, maximum 40 joule, elõnyösen 30-35 joule csõtorkolati energiájú, peremgyújtású, rugalmas lövedékes marokfegyver
(11) 224.759
(54) Kitámasztószerkezet ajtó, ablak vagy hasonló bukószárnyához,
kiváltképp nyíló-bukó szárnyához, ablakelrendezés és eljárás motoros és kézi buktatáshoz
(11) 224.760
(54) Eljárás termikusan dúsított széntartalmú anyag stabilizálására

(11) 224.740
(54) Lemezváltó készülék adathordozó lemezekhez
(11) 224.741
(54) LIMMC129 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.761
(54) Eljárás folyékony szennyezõdés eltávolítására a talaj szennyezett
rétegébõl

(11) 224.742
(54) LIMMC128 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.762
(54) Eljárás fáradt olaj feldolgozására és újrahasznosítására
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(11) 224.763
(54) Eljárás és elrendezés hûtõtornyok belsõ bélésfelületeinek védelmére, különösen füstgáz-kéntelenítõ berendezés gázai által megtámadott hûtõtornyok erõsen savas csapadékok lecsapódásainak
behatását megelõzõ védelmére

(11) 224.764
(54) Eljárás és berendezés nyersanyagok visszanyerésére hulladék
anyagokból és maradék anyagokból
A rovat 69 db közlést tartalmaz.
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